
 

piemiņas turnīrs šahā.  

 

NOLIKUMS 
 

Mērķi un uzdevumi 

 Pieminēt bijušo latviešu folkloristu, kordiriģentu, komponistu Emilis Jūlijs 

Melngailis (1874-1954), kuram šī gada 15. februārī aprit 146. gadskārta un kurš bijis 

viens no sava laika labākajiem Latvijas šahistiem, kā arī viens no Latvijas Šaha 

Federācijas vadītājiem.  

 Popularizēt šahu Limbažu novadā, noskaidrot labākos novada šahistus ātrajā šahā 

jauniešu un pieaugušo konkurencē. 

 

Sacensību vadība 

 Sacensības rīko Vidrižu pagasta pārvalde sadarbībā ar Olimpisko centru Limbaži 

un Limbažu Galvenās bibliotēkas šaha grupu.  

Turnīra organizators Ivars Babris (FIDE ID 11622393). 

Galvenais tiesnesis Aivars Laizāns (IA), galvenā tiesneša vietnieks Elmārs Berķis (IA). 

 

Laiks, vieta un dalībnieki 

 Sacensības notiks Sporta un kultūras centrā “Vidriži” 2020. gada 15. februārī. 

Iepriekšējā pieteikšanās līdz 14.februārim pa e-pastu: ivars@zeltaleja.lv vai zvanot: 

29127554. Dalībnieku reģistrācija sacensību dienā notiks no plkst. 10.15 līdz 10.45. 

Pirmās kārtas sākums paredzēts plkst. 11.00.   

Sacensībās piedalās Limbažu novada šahisti, kā arī sacensību organizatoru 

aicināti dalībnieki no citiem novadiem un valstīm. 

 Par dalībnieka veselības stāvokli atbild pats dalībnieks.  

 Dalības maksa 7 EUR. Limbažu novada (un ar to saistītajiem) dalībniekiem 

dalības maksa nav jāmaksā, bet vēlams 1 EUR dalības ziedojums, kas paredzēts 

pārsteiguma balvai, ko izlozēs starp sacensību dalībniekiem. 
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Izcīņas kārtība 

 Sacensības notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas 7 kārtās ar 

laika kontroli 15 minūtes līdz partijas beigām + 5 sekundes par katru izdarīto gājienu 

katram spēlētājam.  

Vietu noteikšanas kārtība 

 

Vienāda punktu skaita gadījumā:  

1. Uzlabotais Buholca koeficients (neskaitot sliktāko rezultātu);  

2. Buholca koeficients;  

3. RST koeficients (reitinga sasniegums turnīrā). 

 

Apbalvošana 

 Paredzētas naudas balvas 250 EUR apmērā. 

1. vietas ieguvējam paredzēti 100 EUR, 2. vietas ieguvējam – 70 EUR, bet 3. vietas 

ieguvējam – 50 EUR. Vēl paredzēta  – 30 EUR naudas balva labākajai sievietei.  

Pirmās vietas ieguvējam paredzēts kauss, bet pirmo trīs vietu ieguvēji pieaugušo 

un jauniešu (meitenes un zēni dzimuši pēc 2002.gada 01.janvāra) konkurencē tiks 

apbalvoti ar medaļām. Medaļas paredzētas Limbažu novada (vai ar to saistītajiem) 

dalībniekiem. Tiks izlozēta pārsteiguma balva, kā arī iespējamas organizatoru sagādātas 

citas balvas.  

   

Citi noteikumi 

 Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota 

plašsaziņas līdzekļos, fiksējot arī jūsu dalību šajā pasākumā. Tā laikā var tikt fotografēts 

un filmēts, lai informētu sabiedrību atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. 

panta 1. punkta e) apakšpunktam.  

 Fotogrāfijas un video tiks publicēti šaha un sporta nozares mājaslapās, 

www.sahafederacija.lv un to oficiālajos sociālo mediju kontos. Turnīra rezultāti tiks 

publicēti www.chess-results.com.  

 Datu apstrādes termiņš – pastāvīgi.  

 Organizatori ir tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas sacensību norisē. 
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